PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Allergier (mat)
Frokost- og lunsjbuffet ivaretar de fleste allergier.
Festmiddagen må avtales direkte med hotellet på
forhånd. Husk å be om «allergikortet» fra sekretariatet
Drosje
Drosje kan bestilles fra resepsjonen.
Faggruppemøter
Oversikt finnes i programmet under faggruppemøter,
samt bak på navneskiltet ditt.
Festaften
Festaften arrangeres i The Golden Circle.
Torsdag kl. 20:00
Aperitiff serveres kl. 19:30 i ”Minglesvingen”		
Pent antrekk.
Husk invitasjon som du finner sammen med
navneskiltet. Deltagere som ikke skal delta på festaften
bes returnere invitasjon til sekretariatet før kl. 12:00
torsdag 15.nov.
Allergier: Husk å oppgi ved registrering om du har
behov for spesialkost.
Frokost
Frokost serveres til hotellgjester i restaurant i 1. etasje
og i annen etasje i “Fly With Us”.
“Get Together”
Onsdag 15. november kl. 20:00 – 23:00 i
”Minglesvingen”.
Varm mat serveres til kl. 21:30
Drikkebonger finner du ved navneskilt.
Hotellet

Scandic Flesland
Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen
Telefon 55 14 03 00
Inn-/utsjekking
På hotellet kl. 15:00 / kl. 12:00
Internett
Trådløs internettilgang på hotellet.
Lunsj
Lunsj serveres torsdag i ”Minglesvingen”
Fredag serveres lunsj i utstillingsarealet.

Kaffepauser
Kaffe serveres i tilknytning til utstillingen.
Parallelle sesjoner/Faggruppemøter
Møterom er oppgitt i programmet samt bak på
navneskiltet.
Noen parallellsesjoner holdes ved Clarion Hotell
Bergen Airport og det vil være bussavganger fra
resepsjonen fra kl. 13:00 utover, med retur til Scandic
etter møtene er over kl. 17:00 -17:30
Pasientorganisasjoner
Representanter fra pasientorganisasjoner har
utstilling.
Parkering
Parkering i hotellets parkeringshus mot betaling.
Presse
Representanter for pressen er invitert til konferansen.
Sekretariat
Sekretariatet vil være bemannet alle dager.
Sekretariatet treffes på mobil telefon 92 88 43 99.
Skilting
Hotellet vil skilte vei til de forskjellige møtelokaler og
lunsjservering.
Transport
Det går kontinuerlig shuttlebuss til hotellet fra perrong
C10 utenfor terminalen på flyplassen. Kapasiteten
økes som følge av konferansen. Shuttlebuss returnerer
til flyplassen .15 og .45 hver time.
Det er ca. 5-10 minutters gange fra flyplassen til
hotellet.
Utstilling
I tilknytning til konferansen arrangeres en utstilling
med deltakelse fra farmasøytisk industri. Det er kun
adgang for helsepersonell.
Oversikt over utstillere finnes i programmet.
Spørsmål i forkant av møtet kan rettes til:
Moya Berli
e-mail:onkforum@gmail.com
tlf. mobil 92 88 43 99

